
 
 

                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

 

 

4470 Белово, ул. „Хр. Ботев” № 12, тел./факс: 03581/26-80 
e-mail : info@obsbelovo.com 

Изх. № ОбС-547 / 16.11.2022 г.  

                           

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 24.11.2022 г. 

 

 

На основание чл. 25, т. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17 от ПОДОСОБНКВОА, свиквам  

редовно заседание на Общински съвет – Белово на  24.11.2022 г. от  9:00 ч. в Заседателната зала  

на Община Белово с проект за следния: 

 

 

ДНЕВЕН РЕД : 

 

1. Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници и граждани. 

 

 

 

2. Писмо от Управителя на  ,,Зелено строителство 2020’’ЕООД с вх. №  ОбС–1035/20.10.2022 г., 

относно финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.  

                                                                                                                              Докладва: Управителят  

                                                                                                 Становище: Всички постоянни комисии 

 

3. Писмо от Управителя  на „Общински имоти – Белово’’ ЕООД с вх. № ОбС–1036/20.10.2022 г., 

относно финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.  

                                                                                                                              Докладва: Управителят 

                                                                                                 Становище: Всички постоянни комисии 

 

4. Предложение от Кмета на община Бeлово с вх. № ОбС–1037/21.10.2022 г., относно приемане на 

План за интегрирано развитие на община Белово. 

                                                                                                                  Докладва: Кметът  на Общината 

                                                                                                    Становище: Всички постоянни комисии 

5. Предложение с вх. № ОбС-1052 / 15.11.2022 г., относно удостояване със званието „Почетен 

гражданин на гр.Белово и Общината“ на академик Дамян Дамянов. 

                                                                                                                   Докладва: Временната комисия 

                                                                                                 Становище: Всички постоянни комисии 

6. Предложение с вх. № ОбС-1051 / 14.11.2022 г. от Кмета на община Белово, относно 

информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи на територията на 

община Белово. 

                                                                                                                  Докладва: Кметът  на Общината 

                                                                                                    Становище: Всички постоянни комисии 
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7. Предложение с вх. № ОбС-1049 / 11.11.2022 г. от Кмета на община Белово, относно издаване на 

запис на заповед от община Белово в полза на ДФ“ Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане  за 

2023 г. по договор № РД -189 от 29.11.2016 г. 

                                                                                                                  Докладва: Кметът  на Общината 

                                                                                                    Становище: Всички постоянни комисии 

8. Предложение с вх. № ОбС-1041 / 25.10.2022 г. от Кмета на община Белово, относно продажба 

на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХVII – „Търговия и услуги“, кв.62 

по ПУП на  с. Сестримо, общ. Белово. 

                                                                                                                  Докладва: Кметът  на Общината 

                                                                                                    Становище: Всички постоянни комисии 

9. Предложение с вх. № ОбС-1054 / 16.11.2022 г. от Кмета на община Белово, относно сключване 

на договор за кредит с „Фонд Флаг“ ЕАД за разсрочване на задължения по кредит № 1274 / 

30.09.2021 г. 

                                                                                                                  Докладва: Кметът  на Общината 

                                                                                                    Становище: Всички постоянни комисии 

10. Предложение с вх. № ОбС-1053 / 16.11.2022 г. от Кмета на община Белово, относно сключване 

на споразумение с „ Българска банка за развитие“ ЕАД и сключване на нотариален акт за 

договорна ипотека. 

                                                                                                                  Докладва: Кметът  на Общината 

                                                                                                    Становище: Всички постоянни комисии 

11. Предложение с вх. № ОбС-1055 / 16.11.2022 г. от Кмета на община Белово, относно 

кандидатстване с проект за издаване на книга за с.Сестримо. 

                                                                                                                  Докладва: Кметът  на Общината 

                                                                                                    Становище: Всички постоянни комисии 

12. Предложение с вх. № ОбС-1056 / 16.11.2022 г. от Кмета на община Белово, относно 

кандидатстване с проект за издаване на книга за с.Дъбравите. 

                                                                                                                  Докладва: Кметът  на Общината 

                                                                                                    Становище: Всички постоянни комисии 

 

13 . Текущи. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО 

ИВАН КЕХАЙОВ 


